
Pcla jan cia da oficina . 

"Scm dllvida. todo criador de formas reivindica com 
justi~a o podcr de habitar i ntil'namcnte as for mas que cria." 
BACHELARD (1985. p. 56) 

Hoje, um dia ap6s a finalizao;ao da tiragem das 
estampas aqui reunidas, pela primeirJ. vez pude revisitar 
mentalmente todo trajeto pratico inventivo elaborado ate o 
presente momento. Sinto·me olhando pela janela da minha 
pr6pria oficina relletindo sobre as cscolhas c direcionamentos 
que ocorreram e que talvez nunca serao traduziveis em palavras. 
A pen as as imagens podem dizer sobre elas mesmas, (uncionam 
como uma especie de organismo imagetico vivo. capazes de 
ativar uma amplitude de acontecimcntos intcriorcs. antcriorcs 
e posteriores a ela. Entao. comprorneto~n1e em descrever nos 
pr6ximos paragrafos nao o que as imagens sao, mas questionar 
onde e o que elas habitam~ Entendo que a resposta p;>ra essa 
quesHio est:.\ contida em inumer:iveis acontecimentos, desde 
o observar atento de cada individuo que se aproxlma a esse 
universo gr~fico expressivo especifico ate a cada raio luminoso 
emitido pelo C<!u. Alguns deles serao rei at ados a seguir enquanto 
outros tantos ficarao mislcriosarnente guardados entre os sinais 
marcados sobre a prancha de cobre. 

Faz algurn tempo cscolhi fazcr gravura ern metal 
a partir da observa~ao direta do mundo. Aos poucos fui 
expcrimentando as possibilidades dentro dessa pnitica criando 
uma dinamica pr6pria, buscando alinhar interesses poeticos, 
estCiicos e artesanais na produ~iio de cada imagem gravada. Fiz 
inluncras visitas a lugares c pcssoa co1n esse objctivo, alguns 
bem·sucedidos outros nem tanto. Sempre carregando meu 
"kit agua tinta m6vcl': descnhei c gravci atelic!s colctivo~ mas, 
parques. atelh!s de artistas arnigos ou mesmo os arredores de 
minha prbpria oficina. Os Juga res que frequento e pessoas com 
quem me relaciono sao os assuntos escolhidos para habitar, ou 
seja, o pr6prio mundo que me rodeia. A partir dessa pratica 
bastante frequente pude vivenciar aspectos intimos relat.ivos a 
percept;ao. tempo. desenho, movirnento. textura,Juz e materia. 

Considero que a inven<;3.o artistica acontece 
permanentemente, e um estado de recep<;ao e elaborao;ao 
continuo. No carninho a pe de ca..o;a para a oficina as variadas 
perccp<;Oes do entorno a todo momento contribuem para 
a forma<;ao da scnsibilidadc artistica. A scleo;ao do objeto 

observado esta de acordo com sua potencialidade est~tica e 
poCtica. tendo como assunto principal os caminhos da luz c 
sua rea<;iio a cada superficie que toea. A interpreta~ao de tais 
fatorcs C livre enquanto forma e conteUdo. os dados scnsiveis 
sao. cntao. considcrados indissocicl.vcis dos contcl1dos intcrnos 
ocultos de quem observa. 0 olho humano ve (informa~1.o 
sensivel) ao mesmo tempo em que cntcnde (intclecto) e sente 
(intui<;ao). 

Nesse sent ido estar presente e disposta para observar 
mais atentamente o ambiente e pessoas que me cercam, 
trouxcram a minha pratica uma import<incia ao percurso de 
meu proprio corpo, entender o espa<;o habitado e vivido. lsso 
tem me mot.ivado a buscar uma representa~ao menos descritiva 
e mais despretensiosa, urn passeio do olhar que ordena o mundo 
como bern sente e dcseja. 

Esta claro para mim que o trabalho de observar 
c rcprcscntar o mundo e scus fluxos podc scr rcncxivo e 

prolongado como tambem din3mico eespont:tneo. Permitindo 
que a imagcnl acontec;a aos poucos comc~ando por indicac;Oes 
t terminando por analises t discrimina<;oes posttriores. Essa 
caracterlstica se torna bastante evidente quando existe um 
"trabalho de campo" (as visitas aos cspa<;os, pessoas, etc.) e 
um outro "dentro da oficina: Apesar das difertn<;as inerentes 
ao trabaU1o fora ou dentro da oficina considcro precipitado 
quaJificar a primcira cxperiCncia como rnais repcntina e 
espont3nea e a segunda como calma, prolongada e renexiva. 
Nas duas situat;Oes essas qualidadcs s.c intcrcalam, sem qualquer 
formata~ao previa. 

Comprcendoquetoda imagcm cabertaa reformulao;ocs, 
mas a ra.i?Jcome~o do even to sempre determinanl muitos desses 
caminhos posteriorcs. A mancira como algo circunstancial 
interferiu e irrelevante, nao pretendo deta)har tais eventos para 
classifica~los, busco, somente, deixar que eles habitern minha 
pni.tica da mclhor maneira possivel. Logo, minha hip6tesc C de 
que as condi<;Oes do ambiente encontradas tambem silo agentes 
formativo~ indissociiveis e rnuitas vezes imperceptlveis nos 
resultados poeticos. A reflexao resultante dessa hip6tese 
consistc em comparar e analisar posteriormcnte em cada caso 
o conhecimento vivido adqui rido. 

Na superricie do papel a luz tern outra natureza, e 
aut6noma, mas sempre me atento ao fato do que foi percebido 
durante a primeir;,\ aproxima~ao com o refcrcnciaJ, que 





de alguma forma orienta o gesto, permanece mesmo nos 
movimcntos de dcstrui~ao c rcconstnt~ao da imagcn1 j;,\ 
gravada. A txperi~ncia de perctber a luz na vegeta~~o. por 
excmplo, permancce em todas as etapas posteriores, scm se 
impor Oll enrijeccr as possibilidades de representa~iiO, age 
como uma atmosfera ou lembran~a ressurgindo na folha de 
papcl. Pcnsar luz e pensar tambem na instabilidade das coisas e 
de como enxergamos diferentemente a cada momento, e pensar 
na rela~ao e integra~ao dos elementos composiciona.is de uma 
dctcrminada imagcm. 

0 volume podc ser sugerido pela luz, mas o pinccl 
tem sua maneira de abarc:i-Ja. A profundidade da grava~o e 
outro dado proced imental que ter:i uma correspo ndencia aos 
fen6menos sensoriais. A luz age como uma indica<;ao simb61ica. 

Um outro txtmplo para ilustrar essa experi~ncia: 

um objeto ou uma paisagem que ccrto dia elejo observar sao 
escolhidos dependendo da luminosidade do dia. Um tronco 
de <i.rvore num d ia opaco, enevoado, cinza, sem contraste, 
planifica a paisagcm, ao mcsmo tempo cn.xergo mais dctalhes e 
informa~oes em areas que talvez num dia ensolarado ficassem 
cobertos pelas sombras p rofu ndas ou retlexos da luz inte nsa. 
Como intcrprct<i.·la c ajustar o momcnto as 1ninhas cxpcri~ncias 

artesanais tem sido minha pratica. Realizar a grava, Ao em dois 
d ias diferentes podc scr uma cscolha ncssc caso, ou esperar 
pacientemente dias ensolarados e reservar os momentos 
chuvosos para outras a tividades, como polir uma chapa, 
resolver problemas de impressao, etc. E depois no momento da 
impress;lo sobre o papel pode ser que o resultado encontrado 
me leve para Ionge dos dois casos apresentados inicialmente. 

0 dcsenho 

En tendo o dcscnho como sendo antes de tudo o proprio 
movimento, pe-rcurso da mat~ria, registro de um tempo, sintese
de expectativas, rea~Oes e aproxima~Oes. 

Na gravura considero ·o como trajeto esculpido, 
cavado, erodido . .£ a materia rctirada que abriga o pigmento 
fluido, desenho ncgativado feito por corte ou ponto. Ele integra 
forc;a expressiva a materialidade, formando as.c;im o circuito a 
que chamo de desenho da vontadc. 

0 percurso pode ser entendido tambem como um OtLxo 
cont inuo que se refere ao fen6meno da criac;ao e concept;ao de 

uma determ inada imagem. Rede complexa manifestada no ato 
invcntivo, que dc-svcla iniuncros trajctos possfveis num \mico 
tra~o de pinctl. 

Rcprcsenta~ao c obser"a1'4o 

''A pintura nao C uma dcscri~ao do espet<iculo da 
Cria~ilo: ela pr6pria e uma Criao;ao no senti do literal da palavra. 
Urn microcosmo cuja essencia e cujo mecanismo sao identicos 
c paralclos aos do macrocosmo. A pintura nao C mcnos concrcta 
e real que o mu ndo: ~sua irm5, engendrada segundo as mesmas 
leis:· (RYCKMAN$ 2007, p. 84) 

Na gravura de observa~:i.01 a represenla<;:io e algo em 
constante desenvolvimento, o desenho se torna ent:io tentativa 
de tornar visivcl uma comprecnsao do mundo2

• Nc-ssc caso 
entcndo que o desenho que parte da observa~ao das formas 
visiveis C tml fcn6mcno i.nventivo em que tanto os estados 
inc lcctuais como os cspirituais agcm simultancamcntc. 
Representar algo nao significa buscar a verossimilhan~a. 

Coloco-mc, logo. o fato de um observar ativo em 
pleno movimento inventivo. Quem observa o mundo sao 
olhos vivos que sc movimcntam, scntcm, pcns.a1n, sonham 
e dm•idam. A representa~ilo nilo se define nesse caso apenas 
em dcscrever a aparCncia das coisas porque a observa~:io nao 
se restringe apenas ao sentido da visao, sao todos os sentidos 
agindo simultaneamente num corpo que pensa, interpreta e 
problematiza. A vis3o e uma parte do fen6meno da observa<;ao, 
nao considerar as outras faculdades dessa experiCncia seria 
rica.r na superficie desse acontecimento. 

Courbet clarifica cssa qucstao da seguintc forma: 

' i\. imagi.na<;.ao na artc consistc em saber cncontrar a 
mais complexa express!lo de uma coisa e-xiste nte, mas jamais 
em pressupor ou criar essa mesma coisa."' (in GROULIER 2008, 
p.ll) 

• Quando me refiro a gr•wura ou desenho de obsen·a.;5.o e a prd.tica 
de perceber, enxergar, apreender, interpret:.u a realidade objet iva. 

2 A pr3tica da observa,ao da natureza pode pare<:er um agente lim 
itante da express5.o, a realidade objetiva nesse caso seria urn ditador 
que coordenaria todo o processo criativo. Pensar na pratica de ob· 
serva{5o e decorrente representa¢o como algo libertador e bastante 
dialt.~tico em certas teorias. 





Os olhos de quem observa percorrem cada peda~o 
do mundo num movimento incessante por dcscobrimcnto. 
Essas infinitas percepr;Oes visuais desse olho vivo variam 
multiplicand<> os pontos de vista num simples balan~ar do 
pesco~o. 

Entendo que essa totalidade da visao artistica nada 
mais e que estar aberto a todas as movimcntac;Ocs do cspac;o 
interno e cxtcrno do individuo, que num a to de coordcna~ao c 
sintese do fenOmeno perceptivo amplia possibilidades materia is 
c visuais na busca por uma reprcscntatividadc mais aberta do 
ambitnte vivido. 

A percep<;ao nao c algo estatico assim como o mundo 
em que cia opera, remcte·me mais a um desvclamcnto das 
possibilidades csH!ticas do que infcrir certez.as relati\•as a 
representa~ao formal. 

« ... a rcspcito do cal.iter do desenho) o qual nao dependc 
das formas copiadas com exatidao a partir da natureza, nem 
da reuni5.o dos detalhes exatos padenternente agrupados, e 
sim do sentimento profundo do artista perante os objetos que 
escolheu, sobre os quais sua atcn<;ao se detcvc e cujo cspirito !he 
cabeentender. " (MATISSE 1947, p.192) 

Do contato imediato com o individuo/ paisagem/ 
objeto estabele47;0 uma corrente espont3nea de arontecimentos 
que scrao os cixos cstruturais da imagcn'l em quc-stao. No 
momento em que a prlmeira aproxima'"ao ~ representada em 
tra~os. Unhas. manchas ou sukos inicio uma sistcmatiza~ao 
que da visibilidadc ao pcnsatnc-nto em cxcrcicio cativado pclos 
sentidos em contato corn a realidade objet iva. 

Essa correspondCncia vern acontecendo de tal forma 
que a primeira imagem e uma abertura, poder:i entao crescer 
durante determinado tempo, durante e entre as sessOes 
obscrvando o modelo, paisagem ou objeto. A observa<;ao csta 
em movimento, varia e desloca no decorrer do tempo e espa\O, 
apurando as scnsa~Ocs no plano formaLJ 

0 prOximo passo e o desdobramento da visita, 
momento propkio para exercer cri\'O e discrimina~ao. Muitas 

' Matisse ern suas reflcxOcs sabre a pr:itica do ret rato !lustra a 
qucst3o sobrc o tempo entre as sessOcs com o modclo rcprcscntado. 
Ocorrem como sc fossem "fermcnta~Ocs mcntais lnconscientes 

vezes isso ocorre durante a obscrva~iio e a segunda etapa passa 
a ser uma rcvisita~ao do ambiente ja sclecionado. EnHio os 
criterios ali adquiridos. as escolhas processuais e intelectuais 
retomam o OtLxO inventivo, sern gr •. mdes rupturds dentro do 
fen6meno. tl urn circuito de revisita,ao constante sendo todas 
as etapas um todo indissociavel. £= atividadc tambcm nao 
~ ori~ntada por u.m raciocinio externo aos el~mentos da ima· 
gem, C de<orrente da prOpria expcriCncia . .!! uma atividade 
intufda que muitas vczcs pede experimcnta~Ocs desorientadas 
a principio para reconsiderar os fatores que proporcionam 
mc-lhorcs resultados postcriormcntc. 0 produto c algo ainda 
impreciso eo que cxiste sao apenas possibilidades. 

Ncssc caso um rnovimcnto cspontanco, dcsprctcnsioso 
e imediato seguido de outro mais prolongado c reflexivo 
altcrnam .se continuamente. Muitas vezes mudo o curso ou 
pulo algumas etapas para retoma-las mais tarde, criando um 
ritmo t.inko em cada situa~ao, com alternfincia. rearranjos. 

Pcrcebo uma cspontaneidadc no ato de gravar, 
desenhar ou pintar partindo da observa~ao das coisas que 
movirnenta esse circuilo dincimico. Talvez a observa~ao 

da natureza amplic a sinta:~.e exprc-ssiva na med.ida em que 
disponho dos fluxos dincimicos naturais como referfnci~ tanto 
os que dizcm respeito aos movimcntos do ambientc quanto aos 
processos inventivos de determinada imagem. 

"I! nesse sentido. creio cu. que se podc dizer que a artc 
imita a natureza: pelo caclter vivo que urn trabalho criador 
confcrc a obra de artc. entao a artc apareceni tao fecunda e 
dotada dessc mcsmo frCrnito interior, dcssa mcsma bclcza 
resp1andecente que possuem as obras da nature7..a." (MATISSE 
1953, p.372) 

Me aproximo dessa ideia de que a arte irnita a 
nature-ta na medida em que e fen6meno criativo. o que difere 
da posi~ao "passiva·• do individuo diante de sistemas naturais 
visuais j3 determinados. destinados a favorecer certos metodos 
reprcscntativos c dcsconsidcrar outros tantos. 

nesses periodos, e que num pr6ximo enoontro par::l continu::l~3o do 
retrato ele pode reconstituir com mais seguranc;a do que no resuhado 
do primeiro contato. • (MATISSE 2007, p. 200). Ao mesmo tempo 
em que descreve tambem que a "transcri.;5o quase inconsciente 
da significac;5o do modelo e 0 ato inicial de toda obra de arte. 
especial mente de um retrato." (idem p.l99). Nos continuos encontros 
o raciodnio comec;a a operar usando o primeiro trabalho como um 
.. tr;.tmpolim'', dele sa ham outras t:mtas possibilidades. 





0 tra~o de pincel apresenfa.se como o Unico capaz de 
transmitir a visilo do cspirito no univcrso das formas. 0 corpo 
entao, tanto encontra sua mais profunda expressJo dentro dos 
nuxos naturnis quanto sc torna elc mesmo o pr6prio curso 
inventivo. 

A tec.nica no mundo 

A gravura carrega algumas caracteristicas prOprias em 
seu universo processual que a distingue das outras linguagens. 
A imagem e revelada apcnas no final de toda a gnwa,ao. A 
materia indica para algum resultado possivel, mas nunca 
rcvc]a, assim pcrmanccendo atC a primcira imprcssao no papcl. 
Dessa forma a imagem e formada partindo de indica~6es 
so mad a a intui~ao do artist a que jci acumulou certa experiCncia 
tCcnica para codificar os signos que cia sugcrc. Scria, portanto, 
urn esfori'O mental constante para pressupor um resultado onde 
nao h:i plcno controle sobre a situa~ao. 

Al~m de seu car.iter parcialmente cego em sua 
concep~ao a gravura permitc a altera~5o da matriz diversas 
vezes. 0 cobre, por exemplo, um dos metais mais comumente 
utilizados pa.ra tais fins, e. extremarnente receptive) e sensivel 
a interferencias. A irnagern pode ser alterada diversas 
vc-tes durante o processo o que pcnnite explorar o campo 
experimental e formal, conduzido lentamente ao resultado que 
sc almeja. 

A gravuraem metal tem uma dura~aoespecitica e requer 
uma intirnidade com os materiais utilizados, caso contr:irio 
scr.l pura cxpcrimenta~ao aleat6ria scm crivo ou criterio 
para rcaliza~ao poCtica". Entcndo que a imprcvisibilidade 
esta na cssCncia de qualqucr pnltica invcntiva desde que para 
tanto exista conhecimento scnslvel suticiente para exercer um 
pensamento discriminat6rio e tambCm intuitivo, ou seja, sem 
uma rcllex~o., mesmo que posteriormente rcalizada, nao ha 

., Kandinsky em .. No espiritunl nn Arte" problemali7..a a pura experi· 
menta.;do num trecho em que rel31n O'> tre.. grande-. perigos com que 
se deparou pclo caminho: "I · o perigo da form;;t ~tili7nda, forma 
ess:.'l ou n:.ltimorta ota (raca demais par:.'! viver; 2 • o pcrigo d:.i fonna 
orn:.lmental, que C essenci:.'llmente a bele1.a da form3 exterior, pelo 
fato de podcr scr (c de gcralmente ser) extcriormentc exprcssiv:.l c 
interior mente inexpre-.siva; 3 · o perigo da forma experimental, que 
nac;cc por via experimental port;;tnto sem intui~o ;;tlguma. do mc..-.mo 
modo que toda forma possui ccrta rcssonfmci:.'l interior que sugerc 
enganos."lmentc :.l neccssidade interior ... (KA~DINSKY 1990, p. l68) 

como analisar seas imprevisibilidades podem ser incorporadas 
ou nao naquclc dctcrminado contcxto pl3stico. Os caminhos 
que nos chegam, ou os que procuramos. sao eleitos de acordo 
com as necessidades poCticas de cada inventor. 

A agua tinta pode operar di(erentemente segundo 
determinadas situa~Oes, tanto no que diz respeito 3 lingua gem 
como em scu aspecto procedimental. Considero que urna boa 
orienta~ao t~cnica acontece quando o conhecimento necess3rio 
para orienta,ao material e entendido como algo mutavel, 
ajustavel e flcxivcl. As eta pas processuais dcvcm ser adapt ad as 
perante cada circunst<incia e para cada forma de express:io. As 
maos cntendcm que a fcrramcnta dcvc cncurtar ou sc alongar 
para melhor frui,ao da materia. 0 tamanho do suportc, por 
exemplo, representa n3o apenas um dado composicional, mas 
tambCm a dura~ao de cada trabalho., clcmcnto que considero 
cxtremamente importante quando a pr~tica parte da obsen•al'iiO 
da realidade objctiva. Dcfinlr a dura~ao tambCm e definir 
ire iretarnente como dosar o fmpcto criativo c corno reprcscntar 
simplificadamente ou niio certas informa~Oes adquiridas. 

Vejo que outro aspecto que caracteriza a ~gua tinta e a 
atuac;-.lo da memOria nas \•:l.rias etapas de constru~ao da imagem 
gravada. Esta tecnica requer banhos no mordente continuos. 
Cada torn de cinza equivalc ao tempo em que o mordente est eve 
em contato com a prancha de cobre. 0 objeto observado e parte 
do mundo c esta sujeito a altcra~Ocs luminosas. modifica~ao 

da materia e do tempo. Quando estou em ambiente aberto ou 
mesmo fora de minha oficina as imprevisibilidades aumentam. 
Levando todas essas questOcs em considcra~:io, como ajustar 
a gravura de observa~iio, uma tecnica de longa cxecu\'<lo. nuon 
ambicnte em constantc transforma~ao? Coloca·se. portanto, a 
prcsen~a da mc1n6ria enl minha claboracyao. 

Em um relrato de observa~ao, por exemplo. a 
cxpressiio da race representada no momento do desenho pode 
ser urn a soma de todas a expressOes j3 percebidas dessa mesma 
pessoa, ou mesmo a primeira impressao j3 visitada por mim. 
A mc1n6ria inllucncia sutibncntc as camadas mais profundas 
da percep~ao envolvendo os objctos com contct'Jdos emotivos, 
simb61icos e intelectuais. 

Outro fator que percebo estar diretamente relacionado 
3s interfcrf!ncias da lllCill6ria C 3 capacidade de fus3.o de todas as 
informac;Oes scnsiveis recebidas durante o processo. Em outras 
palavras, a mem6ria integra numa mcsma imagem, num a to de 





slntese, adaptac;5o e invenc;5.o, toda a informac;ao recebida pelos 
sentidos como a luz, cor, movimento, durac;ao, acontecimentos 
ou qualquer lipo de allerar;tlo ocorrida durante a a~ao. 

Imagine um fio transparcntc que tem seu uucto na 
primcira pincclada de vcrniz o qual C conduzido scm romper 
ate os ltltimos banhos da chapa no mordente. Esse fio condutor 
represcnta uma unidade itnpcrceptfvcl, unl vrnculo da situac;ao 
anterior para a posterior, sendo o produlo algo semelhante a 
soma de todos os instantes pcrcebidos pclos sentidos. 

Construir a imagem por etapas, como na ftgua 
tinta, C represcntar as varias camadas luminosas que uma 
determinada paisagem/ pessoalobjeto conl<\m, tornando visivel 
a pr6pria transformac;ao do espac;o. Por fim, numa paisagem 
ern agua tinta talvez exista uma sobreposi~ao de momentos. 
como sc a cada instantc gcrassc um registro rcprescntacional 
equivalente a lllll tempo muito estendido. Uma compilac;ao de 
muitas i.magens misturadas entre si formando aJgo distinto de 
seu referendal, mas que em esskncia carrega o movimento da 
materia. 

l'oderia delinir a ttcnica como sendo o fazer, enquanto 
produc;ao de conhecimento. Ela organiz.a qualidadcs sensivcis 
cujo senti doC inscparavel da matcriaJidadc. Podc scr cntcndida 
tambCm como um diAiogo constante com a mat~ria cnquanto 
progrcsso da expcriCncia. 0 conhecimento tCcnico e para 
mim uma maior autonomia na orientac;iio das ferramentas c 
rnateriais. Entendo a experimenta~ao como o conhecimento 
tCcnico ern tnovimcnto, que nao tc1n conlo objctivo cle mesmo, 
mas sim a inlen~ilo poetica de quem o orienta, e o pr6prio 
pcrcurso que por flm decide como explorar as possibilidades 
materiais. 

Nesse sentido, aptid3o serve a imagina~ao. As 
fcrramcntas sao a cxtensao do pcnsan1ento na medida em que 
pcrmilem transformar a mat~ria de acordo com a cxprcssilo de 
quem a orienta, adquirindo entao valores forma is, si.mb6licos c 
estcticos. 

Sendo assi.m volto a abordagem do desenho como 
matt ria em movimcnto e ideia manifestada. Quando niio 
estabele~o um vinculo com a materia nao ht\ di:ilogo e a pdtica 
artistica se lorna um mon61ogo estcril, raso de espirito ou 
limitada por conceitos e ideologias. cstancando scus nuxos 
vitais e enrijecendo suas manifcsta~Oes no plano formal. A 
materia deve ser vivificada pelos pr6prios atributos que ela 

contem. 

A pr<itica nao tern muito sentido 16gico enquanto 
acontccimcnto, cnquanto tCcnica cJa C viva e nexivel. para mim 
por vezes se assemelha a um relato sensivel, com percep~Ms 
distintas e frequentemente antag6nicas, que sc comunica de 
forma abcrta c mistcriosa. 

Proccdimento no meu en tender C parte da tCcnica, diz 
respeito diretamente aos fat ores objetivos da mat~ria, m~todos 

e processos de execuc;ao> informac;:Oes tanto encontradas em 
manuais graficos quanto na pr6pria manipular;tlo experimental. 
Uma pequcna modilica~ao no campo procedimenlal pode 
provocar revolu~Oes dentro do pcnsamento criativo c poCtico. 
Gostaria de descrever um ocorrido sobre esse ass unto: 

H3 algumas semanas comecei a gravar as chapas de 
cobrc com um mordcntc mais diJuido o que me proporcionou 
uma grava~~o mais lenta facilitando o controle nos tons mais 
claros, ou seja, pude aprofundar e explorar diferentemente a 
escala tonal. 

0 que e relcvante nesse casoc perceber as possibilidades 
que essa mudan~atrouxe para o desenho. 0 Iavis (procedimento 
que aplica o mordente com pinccl diretamente na prancha) 
se tornou mais frcqucntc por conta da maior possibilidade 
de controle, o que tambcm provocou urn prolongamento na 
dura~ao da produ~ao de cada imagem. 0 grao de brcu (resina 
organica usada para criar a reticula na superficie da prancha) 
tambem tevc que se adaptar a tal advento. A poe ira mais tina e 
mais adequada para rcceber toda lnformac;:ao gravada, mcsmo a 
mais superficial e sulil, o que tambCm innuenciou na integra~ilo 
entre as v3rias camadas gravadas, ou seja, na escala tonal. ' 

0 dcscnho expressivo sofrcu conscqut!ncias com 
essa pequena altera~ao da condu~ao procedimental, nao 
nccessariamcnte nessa mesma ordem rclatada. Mas o que 
julgo interessante nesse caso ~ explorar essas correla~Ms 
entre materia e expres.~ao, procedimento e intenc;3o, poetica 
c execu~ao, scm hierarquias ou prcfcrcncias, cada vcz majs 
buscando a complemenlariedade dos fen6menos expressivos 

' Na <\gua tinta, o cohn~ C submctido a vArios banhos no mordent c. 
C."lda mcrgulho ~uivalc a um tom na cscala tonal, qu:mto mais 
tempo em contato c:om o S.'\1 c:ormsi\'0 mais profunda a grava~o. 
consequcntcmentc mai!> tinta fica impregnada, como um moldc por 
ondc acolhc a tinta co papcl. 





artcsanais. 

lmprimir ou nao imprimir? 

Logo ap6s ter a experiCncia de fa.zer uma tiragem de 
duzcntos cxcmplarcs pcla prhncira v~l pudc cntcndcr toda a 
carga de inven~Jo e decisJo nessa (tltima etapa do processo. 
Muitos gravadores discutem a import3ncia ou nao de fazer as 
pr6prias imprcssocs co que isso real mente interfere no trabalho 
artfstico como um todo. Longe de querer dcfinir padrOcs ou 
manciras de proccder, gostaria de colocar a minha pcquena 
experi~ncia diante do assunto. 

Antes de rnais nada devo argumentar que quanto mais 
uma dctcnninada pr;.\tica C cxcrcida mais aprofundanlOs c 
aperfei~oamos o conhecimento sobre o que se pratica, ou seja, 
para cntender quais os limites e import.incia dessa parte do 
processo nec.essariamente temos que p6r a "mao na massa·: 

Contudo gostaria de acrcsccntar que, alcm do 
aperfei~.oamento met6dico de passar a mesma imagem algumas 
tantas vezcs sobre os rolos da prensa de impressao, acrcdito que 
ha '"" grande gri\o de inventividade e escolha neSS<> etapa do 
processo. Deixe·me exemp1ificar: 

Um artista que escolhe imprimir o pr6prio trobalho 
pode continuar o estado inventivo ate a finaliza~:io da imagem 
sobre o papel, como nas imagens compostas com duas ou 
mais matrizes, os palmos localizados e diferenciao;iles no 
enquadramento das matriz.cs sobre o papcl, etc. Est3 daro 
pra mim que uma boa conversa com o tecnico de impressao 
pode r(>SOiver muitas dUvidas como tambt.hn podem surgir 
diferentes solu~Oes, mas o que me refiro nao diz respeito as 
imagcns que sao construidas antcriormcntc, sao aquclas que 
surgem repentinamente durante a tirag~m, como urn erro que 
sc torna accrto ou uma inespcrada mudan~a de dircfYlO pcrante 
os resultados gr3ficos imprcssos. Ou scja. cxistcrn itnagcns 
que est3o sendo elaboradas at~ o ltltimo momento e tantas 
outras cternamente mut3veis, e que s6 podem scr definidas ou 
reelaboradas durante o processo da impressao. 

Sobre o retrato 

Dentrc as caracteristicas do retrato estao os acordos 
bilaterais de ent rega e espera. de interpreta~ao e elucida~ao. 
Matisse descreve que o primeiro impacto da contempla~:io de 

um rosto conduzira toda a cxecu~ao do proccsso (MATISSE 
2007, p.197). Talvez essa constata~ao venha do fato de enxergar 
uma ccrta ''virgindadc diante dos elementos cs.colhidos c 
rejeitar o que lhe ,·em pclo raciocinio• (idem, p. 198). 

Adiantc, no mcstno rclato. Matisse aprcscnta o fato 
dessa indica~o preliminar ocorrcr quando a mente esta 
vazia de qualquer ideia preconccbida, "'transcri~5o quasc 
inconscicntc da significa~ao do l''llodelo': E assirn chcga ern 
sua dcfini~1.o sobre o retrato, uma traduc;io da sensibilidade 
humana do personagem rcpresentado (idem, p.194), formada 
por revela<;oes vindas ap6s um trabalho de analise, at~ entdo 
sem materializa\50 visivel. 

Eu diria que cssa analise C constante e nao somcntc 
anterior. E o raciocinio nao e totalmente rejeitado, mas com 
ccrtcza nao comanda a opcra~ao. Eu chama ria, difcrcntemente 
d~ Matisse, nAo de "sensa~Oes inconsdent~s~ mas de intui~ao. 
Pte :ebo que a intui~ao percorre por todas as esferas do sujeito, 
pcrmeia a atividadc inventiva, abrangc dcsdc o intclccto ate o 
corpo emotivo. Ela percorre a dura~~o do processo e compete ao 
pcnsamento, mas sc torna possivel apenas dcntro do exercicio 
criativo. Atua nas rcsoh1~0cs inexplic<ivcis c nos inc6modos 
mais estridentes da forma, pode querer defonnar a exatid3o 
ou se ajustar 3 realidadc infantil. Perante a matCria phistica e a 
vontade e curiosidade objetiva. 

Ainda percebo no retrato a busca de um primeiro 
impacto perceptivo, muito semelhante ao que Matisse relata. 
Essa primeira pcrcep~ao aliva um turbilhoio de imprcssOes que 
sao vagamente deli n idase entendidas no mornento. cami nhando 
ent5.o para outras formulac;t>es de identidade criando vinculos 
diversos, mas a "virgindade" do olhar tem essa qualidade de 
trazcr aspectos surprccndcntes para o acontccimcnto artistico. 
Entao arrisco a dizer que sem grandes prctensO.s, mas 
parti.ndo scmprc de uma observa~ao cuidadosa e livre 
de prcdctcrmina~Ocs. as linhas chcgam ao cncontro das 
conformidades do autor. 
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Fi<ha Tecnica 

9 I7 
Rosalva Carlos Ennio 
:.igua tinta sobre papel 3gua tinta sobre papel :igua tinta sobre papel 
8x6,5cm 8x6cm 9,5x8,5cm 
20Ii 20I7 20I6 

2 IO I8 
Heliete Fatima Rubi 
:.igua tinta sobre papel 3gua tinta sobre papel :igua tinta e maneira negra 
8,5x8cm 8x7cm sobre papel 
20I6 20I7 Sx4.Scm 

20I9 
3 II 
Lynn M~rcia I9 
:.igua tinta sobre papel agua tinta sobre papel Francisco 
7,Sx6,5cm 5.7x5cm :igu;,l tinta sobre papel 
20I7 20I8 Sx4,5cm 

20I9 
4 I2 
Manu Fabio 20 
~lgm1 tinta sobre papel agua tinta sobre papel Marcelo 
7,5x6cm 6,5x5cm agua tinta sobre papel 
20I7 20I8 Sx4,5cm 

20 I9 
5 I3 
V.'a.lter Helena 2I 
~lgm1 tinta sobre papel agua tinta sobre papel Keralda 
6x5,3cm 8:<7cm agua tinta sobre papel 
20I8 20I7 6xScm 

20 I9 
6 I4 
Clara Ugia 22 
agua tinta sobre papel Agua th\ta sobr~ papel Gilberto 
6x5,3cm 7,5x6cm agua tinta sobre papel 
20I8 20I8 7,5x6,5cm 

20 I6 
7 IS 
Serafim Cesar 23 
agua tinta sobre papel Agua th\ta sobr~ papel )aque 
7,5x7cm 7,5x6cm agua tinta sobre papel 
20I7 20I7 8x7cm 

20 I6 
8 I6 
Naun Eduardo 24 
agua tinta sobre papel Agua th\ta sobr~ papel Rogt'rio 
8,5x7cm 9x8cm agua tinta sobre papel 
20I6 20I7 7x6cm 

20 I6 

25 
Eva 
3gua tinta sobre papel 
8x7cm 
20I6 

26 
Vivencia 
3gua tinta sobre papel 
7,5x6.5cm 
20I7 

27 
Guillermo 
agua tinta sobre papel 
9,5x8cm 
20IS 

28 
Go per 
agua tinta robre papd 
9,sx·scm 
20IS 

29 
Ma1luel 
agua tinta e maJleira negra 
.sobre papcl 
4,5x4cm 
20I8 

30 
).1aria lulza 
t.gua tinta sobre papel 
8x7cm 
20I7 

3I 
Da sfrie ''elementais'" 
t.gua tinta sobre papel 
28:< I Scm 
20I8 

32 
Da sfrie ''elementais'" 
t.gua tinta sobre papel 
27,5x2I,Scm 
20I8 

33 
Da serie '"elementais" 
agua tinta sobre papel 
27x2I.Scm 
20 I8 

34 
Da serie '"elementais" 
Agua tinta sobre papel 
I2x9.Scm 
20 I5 
Agua tinta e maneira negra 
sobre papel 
IOxScm 
20 I9 

35 
Para Rosa 
<'i.gua thHa sobre papel 
21xl2cm 
20 I8 

36 
f.sfi,lge 
<'i.gua thHa sobre papeJ 
23,5x21,5cm 
20 I8 
37 
.. oficina do escultor" 
<'i.gua thHa sobre papel 
22,5x18cm 
20 I6 

38 
Oa serie "'elementais" 
agua. tinta sobr~ pape-1 
27xi8,5cm 
20 I9 

39 
Oa serie "'elementais" 
agua. tinta sobr~ pape-1 
27xi8,5cm 
20 I8 

40 
Oa serie "'elementais" 
agua. tinta sobr~ pape-1 
29xl4crn 
20 I8 

4I 
Da serie "'elementais'' 
;igua tinta e maneira negra 
sobre papel 
38,5x2icm 
20 I9 

42 
Da serie "'elementais" 
agua tinta sobre papel 
36,Sx26,5cm 
20 I7 

43 
'"oficina do escultor" 
<igua tinta sobre papcl 
29x25cm 
20 I6 

44 
Da serie "'elememais" 
scm titulo 
agua tinta sobre papcl 
29,5x28cm 
20 I8 

45 
Da serie "'clementais" 
agua tinta sobre papcl 
35,5x26cm 
20 I9 
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